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Stichting Monument van de Joodse Kinderen 

Doelstelling van de stichting 

Het oprichten van een monument ter nagedachtenis aan de Joodse kinderen en hun 

begeleiders die in de Tweede Wereldoorlog in de Berg-Stichting in Laren (NH) verbleven en 

door de Nazi-terreur de oorlog niet hebben overleefd. Voorts stelt de stichting zich ten doel al 

hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk 

kan zijn, alles in de ruimste zin.   

  

Uitvoering van de doelstelling 

Voor het bereiken van de primaire doelstelling is een beroep gedaan op de vrijgevigheid van 

velen. Op 22 maart 2017 vond een benefietdiner plaats. Grote en kleine donateurs hebben 

ervoor gezorgd dat het beoogde monument van kunstenaar Lon Pennock al in de eerste helft 

van 2017 kon worden gerealiseerd. Het monument is na uitvoerig overleg met de gemeente 

Laren en intensieve voorbereidingen opgericht in de directe nabijheid van de plaats waar de 

Berg-Stichting heeft gestaan. Deze plek draagt nu de naam van de directeur van de Berg-

Stichting in de dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw: het Jan Reitsemaplantsoen.  

In het kader van de doelstelling is een boekje verschenen van de hand van Ineke Hilhorst, 

Teun Koetsier en Elbert Roest, De slag om de Berg-Stichting. Daarin wordt het verhaal 

verteld van de Berg-Stichting en de ramp die zich daar in de oorlogsdagen heeft voltrokken.  

Daarnaast is na de onthulling op 20 april 2017 een fotoboekje uitgegeven:  Het Monument 

voor de Joodse Kinderen. Het laat zien hoe het monument tot stand kwam en is geïllustreerd 

met vele foto’s van de onthulling.  

Financiën 

Het is de bedoeling dat jaarlijks in april een herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt in het Jan 

Reitsemaplantsoen bij het Monument. De financiën waarover de stichting thans beschikt 

worden voor deze jaarlijkse herdenking gebruikt, alsmede voor de kosten van wijziging en 

onderhoud van de website.  

De Stichting Monument voor de Joodse Kinderen onderhoudt de website 

https://www.monumentbergstichting.nl/de-berg-stichting/  

Betrokkenheid Scholengemeenschap Laar en Berg  

De jaarlijkse herdenking wordt georganiseerd in samenwerking met de Scholengemeenschap 

Laar en Berg die sinds de zestiger jaren is gevestigd op de plaats waar de gebouwen van de 

Berg-Stichting gestaan hebben.  

Deze samenwerking is van groot belang. De leerlingen worden geconfronteerd met de 

gruwelijke gebeurtenissen van de oorlogsjaren en realiseren zich dat vrede niet 

vanzelfsprekend is.   

https://www.monumentbergstichting.nl/de-berg-stichting/


In 2018 vond de herdenking plaats op 19 april en in 2019 op 17 april. Voor deze 

bijeenkomsten zijn vele gasten uit de Joodse gemeenschap en uit Laren persoonlijk 

uitgenodigd. Op de website is na afloop  ervan een verslag en foto’s gepubliceerd.   

De scholengemeenschap heeft in het bijzonder de leerlingen van het derde leerjaar 

ingeschakeld bij de voorbereiding van de herdenking. Zij hebben in de school een 

tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog ingericht. De bijeenkomst startte in de aula van 

de school met toespraken en muziek. Daarna gingen alle aanwezigen naar buiten waar het 

programma werd vervolgd bij het Monument. Na de kranslegging werd de herdenking 

afgesloten met het leggen van steentjes op de plaquette met namen van de slachtoffers.  

Er wordt samen met het bestuur van de Scholengemeenschap naar gestreefd zoveel mogelijk 

leerlingen en hun ouders te betrekken bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst.  

Laren NH, 12 juni 2019 

  

  

 

 

 


